Curriculum Vitae
ชื่อ:
รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ที่ทางาน: ห้อง 8 ชั้น 4 อาคาร 60 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ 10200
การศึกษา:
มหาวิทยาลัย
The University of British Columbia
The University of British Columbia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Tel: (662) 221-6111-20 ต่อ 2466
Fax: (662) 224-9428
E-mail: chayunt@econ.tu.ac.th
ปริญญา
Ph.D. Econ.
M.A. Econ.
M.A. Econ.
(ภาคภาษาอังกฤษ)
B.A. Econ.

ปี
1994
1989
1985

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1981
การอบรมเพิ่มเติม
ABARE workshop in general equilibrium (GE) modeling, Canberra, Australia:
March 24th – April 4th, 2003; July 7th – 18th, 2003; December 2nd – 12th, 2003
ทุนการศึกษา:
Canada - Thailand Rattandkosin Scholarship (1988-1994)
Kawakami Foundation’s Scholarship (1982-1983)
รางวัล:
ครูดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2552
ตาแหน่งในอดีต:
1984
ผู้ประสานโครงการ the Fiscal Implication of Investment Incentive and
Promotion Efficiency บริษัท Industrial Management Co., Ltd
1986
กรรมการคณะกรรมการวางแผน
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1986 - 1988 กรรมการคณะกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1987 - 1988 กรรมการคณะกรรมการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1995 - 1997 กรรมการคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1998- 2000
1999
2001-2002
2004 – 2005
2005-2006

ผู้อานวยการ คณะทางานคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการจัดทาข้อมูลติดตามและประเมินผลทางการท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้อานวยการ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ฝ่ายวิจัย) คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการร่างหลักสูตรหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
กรรมการร่วมระหว่างคณะ
เศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2006-2007
2007

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการกลยุทธ์การเจรจาการค้าบริการสาขาโทรคมนาคม ภายใต้
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2007-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2008
ผู้อานวยการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการพิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 พร้อมด้วย
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2008-2010
กรรมการประกันคุณคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2009-2011
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2010
Member, Technical Collaboration Working Group on Bangkok
Declaration for the 14th International Anti-Corruption Conferences,
Bangkok, Thailand.
2010-2012
กรรมการการจัดตั้งโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2011-ปัจจุบัน กรรมการรางวัล TTF Award
2011-2012
กรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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2012-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่งอาจารย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2013
กรรมการคัดเลือกครูดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่งปัจจุบัน:
รองศาสตราจารย์, ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการภายนอก
กรรมการ
คณะกรรมการกลยุทธ์การเจรจาการค้าบริการสาขาโทรคมนาคม,
สานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2550-2551.
ผู้แทนร่วมเจรจา การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สมัยที่ 14 ณ เมืองโพสแนน ประเทศโปแลนด์, 2551.
ผู้แทนร่วมเจรจา การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สมัยที่ 15 ณ กรุงโคเปนเฮเกน, 2552.
สาขาที่ถนัด:

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชั่น

งานอบรม:
Guest lecturer on “Trade and Export Promotion” for the Training Courses for Provincial Officials
in Vietnam on Trade and Investment Policy in a Market Economy, on March 17-18, 1996
in Binh Dinh; on March 18-19, 19996 in Can Tho; on September 13-14, 1996 in Hanoi; on
September 25-26, 1996 in Hai Phong, Vietnam.
ผู้บรรยายรับเชิญเรื่อง “ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค” ใน โครงการอบรม
หลักสูตรและกลไกธุรกิจ สาหรับผู้พิพากษา รุ่นที่ 2, ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ,
22 กุมภาพันธ์ 2542.
Guest lecturer on “Trade Policies” for Master’s Degree Program in International Relations,
Faculty of Political Sciences, 1998, 2001.
Guest lecturer on “Trade in Services, Trade Related Investment Measures, Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights” for Master’s Degree Program in International Relations,
Faculty of Political Sciences, 1998- 2001.
วิทยากรรับเชิญเรื่อง “เศรษฐกิจภาคการบริการ”, ใน โครงการอบรมนักข่าวเศรษฐกิจด้าน
เศรษฐศาสตร์และการอนุรักษ์พลังงาน, 27 พฤศจิกายน 2542, จัดที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
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วิทยากรรับเชิญเรื่อง “กรณีศึกษา: การเปิดเสรีภาคบริการระหว่างประเทศ”, ในกลุ่มวิชาเศรษฐกิจ
โลก สถาบันพระปกเกล้า, 24 กันยายน 2548.
วิทยากรรับเชิญเรื่อง
“การวิเคราะห์ผลกระทบจากความตกลงทางการค้าด้วยเครื่องมือดุลยภาพ
ทั่วไป”, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 20 และ 27 กุมภาพันธ์
2549.
วิทยากรรับเชิญเรื่อง “การตัดสินใจในการประเมินโครงการ และการตัดสินใจโดยทฤษฎีเกม” ตาม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การตัดสินใจในการจัดการ
ทางเภสัชกรรม (Managerial Decision Making in Pharmacy) ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม
2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
Lecturer on “Thai Economy in Global Context (MG506)” a course offered by the College of
Management, Mahidol University, 2001-ปัจจุบัน.
ผู้บรรยายวิชา “เศรษฐศาสตร์การจัดการ (BA601)” โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545-ปัจจุบัน.
ผู้บรรยายวิชา “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนโยบาย” (BA 602)” โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550-ปัจจุบัน.
ความเชี่ยวชาญพิเศษ:
Application Software: MS Windows, MS Access, MS Word, MS Excel, MS Power Point.
General Equilibrium Software: GTAP, GTEM
Dynamic Programming Software: STELLA
งานวิจัย และ งานเขียน:
Tantivasadakarn, Chayun ; Cost Effectiveness of Port Capacity Improvement : a case study of
container handling at the Bangkok Port, master degree thesis, Faculty of Economics,
Thammasat University, 1985.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; อุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงานในอาเซียน, วารสารเศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์, กันยายน, 2528.
วัชรียา โตสงวน; ดาว มงคลสมัย และ ชยันต์ ตันติวัสดาการ; สถานการณ์อุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษและกระดาษในประเทศไทย, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการพัฒนา
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษในประเทศไทย โดยสานักงานส่งเสริมการลงทุน ณ
โรงแรม Hilton Hotel (ปาร์คนายเลิศ), 15-16พฤษภาคม, 2529.
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Koomsup, Plaipon; Tienchai Chongpeerapien; and Chayun Tantivasadakarn; An Economic
Assessment of Thailand’s Petroleum Resources, submitted to the National Economic and
Social Development Board and Department of Mineral Resources, 1988.
Tantivasadakarn, Chayun ; Three Essays on North-South Trade, Growth, and Development, Ph.D.
thesis, Department of Economics, the University of British Columbia, 1994.
พลายพล คุ้มทรัพย์ และ ชยันต์ ตันติวัสดาการ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของ
APEC ต่อสินค้าอุตสาหกรรม กรมเศรษฐกิจการต่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ, 2539.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ ; มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ, บทที่ 5 ใน ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกลไกการควบคุมและบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อม Recommendations for Laws and Regulations for Environmental
Protection and Operating Mechanisms for Control and Enforcement, เสนอต่อ กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงวิทยศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, 2540.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; วัชรียา โตสงวน และ เพลินพิศ สัตย์สงวน โครงการศึกษาศักยภาพการ
แข่งขันการค้าบริการของไทย, เสนอต่อ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, 2540.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ และ วัชรียา โตสงวน “เศรษฐกิจภาคบริการ: ความหวังในการฟันฝ่าวิกฤต
เศรษฐกิจไทย” บทความเสนอในการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 21 ประจาปี 2541 จัดโดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20 มีนาคม 2541, ณ ห้องแอลที 1 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; ธาตรี จันทรโคลิกา; และ สายพิณ ชินตระกูลชัย โครงการศึกษาจัดทารูป
แบบจาลองเพื่อพยากรณ์การค้า, เสนอต่อ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, 2541.
Tantivasadakarn, Chayun; “Service in the Recovery Process” A paper for Thailand Update
Conference 1999, THAILAND BEYOND THE CRISIS, Presented at the Australian
National University on April 21, 1999.
ประยงค์ เนตยรักษ์ Robert B. Wilson; ชยันต์ ตันติวัสดาการ; และ ธาตรี จันทรโคลิกา ; โครงการ
จัดทาดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจส่งออก, เสนอต่อกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, กระทรวง
พาณิชย์ โดยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สิงหาคม, 2542.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; “ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่” หน่วยที่ 3, และ “นโยบายการค้า
และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์” หน่วยที่ 7, ประมวลสาระชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ (International Economics), บัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; Robert Wilson; สมนึกทับพันธุ์; ธเนศ เมฆจาเริญ; และ ประชา คุณธรรมดี;
โครงการการศึกษาเพื่อจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาที่ปรึกษา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พฤศจิกายน, 2544.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; “โครงการศึกษาการแปรรูปสัญญาร่วมการงานโทรคมนาคม ของสถาบัน
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ: งานวิจัยที่น่าเชื่อถือ?,” วารสารชีพจรเศรษฐกิจ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2545, หน้า 25-31.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; “สังคมได้หรือเสียจากการเก็บภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม,” วารสารชีพจร
เศรษฐกิจ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2546, หน้า 26-35.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; ความหลากหลายของสินค้าและพฤติกรรมการตั้งราคา ระหว่าง
ห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์กับร้านค้าปลีกรายย่อย, งานวิจัยเศรษฐศาสตร์พื้นฐานสนับสนุน
การวิจัยโดยกองทุนการวิจัยพื้นฐาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธันวาคม
2546.
ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ; และ ชยันต์ ตันติวัสดาการ; โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของการนาเข้าถั่วเหลือง GMOs เพื่อการบริโภค, เสนอต่อศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, กรกฎาคม, 2547.
วัชรียา โตสงวน; วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล; ชยันต์ ตันติวัสดาการ; กมลินทร์ พินิจภูวดล; โครงการ
ศึกษาเพื่อจัดทามาตรการกฎหมายใหม่สาหรับการส่งเสริมการลงทุน, เสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน, สิงหาคม, 2547.
สุรวิช วรรณไกรโรจน์; ชยันต์ ตันติวัสดาการ; ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ; บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์;
โครงการนโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม, เสนอต่อ โครงการ
ยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กุมภาพันธ์,
2548.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, “ทฤษฎีเกมและการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ของตลาดผู้ขายน้อยราย,” หน่วยที่
5, และ “พฤติกรรมในการกาหนดราคาเชิงกลยุทธ์,” หน่วยที่ 6, ประมวลสาระชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม, สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
นิพนธ์ พัวพงศกร, ชยันต์ ตันติวัสดาการ, ปัทมาวดี โพชนุกูล, โครงการศึกษาผลกระทบจากการ
เจรจารูปแบบการเปิดเสรีสินค้าเกษตรในรอบโดฮา, เสนอต่อกรมเจรจาการค้า กระทรวง
พาณิชย์, 2548.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; ธร ปีติดล; โครงการจัดทาแบบฝึกหัด Interactive ประกอบการเรียนการสอน
วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค, โครงการวิจัยสนับสนุนทุนโดยโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาค
ภาษาอังกฤษ, 26 มิถุนายน 2549
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ชยันต์ ตันติวัสดาการ, นโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วงปี 2543-2549, เอกสาร
หมายเลข 5, ตุลาคม -2549, โครงการ WTO Watch, ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าสินค้าจีเอ็มโอ: ประเด็นวิเคราะห์
และข้อเสนอ, เอกสารวิชาการหมายเลข , กติกาและการค้าระหว่างประเทศโดยทุนอุดหนุน
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
บัณฑิตา พิชญากร, นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, ลาวัลย์ ถนัดศิลปะกุล,
สิตานนท์ เจษฏาพิพัฒน์, ชยันต์ ตันติวัสดาการ, สิรินทรเทพ เต้าประยูร; โครงการ
“การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาภาคบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม”, สถาบันธรรมรัฐ โดยทุนอุดหนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), เมษายน 2550.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, เศรษฐศาสตร์จุลภาค: ทฤษฎีและการประยุกต์, ตาราเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้รับ
ทุนสนับสนุนจากโครงการตาราและเอกสารประกอบคาบรรยาย คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สานักพิมพ์ธรรมศาสตร์, พฤษภาคม 2550.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, “สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตร”, โครงการพัฒนาความรู้ยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคี
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม, ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ตุลาคม 2550.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, “แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม” ในโครงการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ อานาจ วงศ์บัณฑิต; สมคิด เลิศไพฑูรย์;โรจน์ คุณอเนก, 2551.
สิริลักษณา คอมันตร์; ชยันต์ ตันติวัสดาการ; พงษ์ธร วราศัย, “ทุจริตคอร์รับปชั่นกับประเด็นทาง
วัฒนาธรรม”, วารสารวิชาการ ป.ป.ช., ปีที่ 1, เล่มที่ 1, เดือนมกราคม, 2551, หน้าที่ 66 – 82.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; นิรมล สุธรรมกิจ; และชโลทร แก่นสันติสุขมงคล; โครงการศึกษาการใช้
ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon Surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
และจัดการมลพิษทางอากาศ, เสนอสานักประสานงานชุดโครงการวิจัยเชิงนโยบายพลังงาน,
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ตุลาคม 2551.
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Khoman, Sirilaksana; Chayun Tantivasadakarn; Pongsatorn Wrasri; and Loylom Prasertsri;
Comparative Study of Anti-corruption Measures and Procedures in APEC, a project
funded by APEC Secretariat, 2009.
ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, ชยันต์ ตันติวัสดาการ, “นโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหาร
ของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย,” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, ลาวัลย์ ถนัดศิลปะกุล, นิรมล สุธรรมกิจ, นิธินันท์ วิศเวศวร, บัณฑูร
เศรษฐศิโรตม์, จิรพรรณ นฤภัทร, โครงการการศึกษาทางกฎหมาย และการพัฒนาเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดทาความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น โดยคานึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์,
จัดทาโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), เมษายน 2552.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ,สิรินทรเทพ เต้าประยูร และ ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล, การพัฒนาวิธีการ
ประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา, ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย และ บัณฑูร
เศรษฐศิโรตม์ บรรณาธิการ, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันธรรมรัฐเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2552.
สิริลักษณา คอมันตร์, วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, วัชรียา โตสงวน, ชยันต์ ตันติวัสดาการ, ชาติชาย เชษฐ
สุมน, สุทธิ สุนทรานุรักษ์, สิทธิกร นิพภยะ, และณพล สุกใส, โครงการ การศึกษา
รายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีสมาชิกความตกลง ว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การ
การค้าโลกของประเทศไทย เสนอต่อกรมบัญชีกลางโดยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตุลาคม 2552.
Good Governance for Social Development and the Environment Institute (GSEI), Proceeding of
the International Workshop on “Exploring the Shift from Production-based to
Consumption-based National Emission Inventories” on September 30, 2009, Bangkok,
Thailand, Edited by Thanpuying Dr.Suthawan Sathirathai and Chayun Tantivasadakarn,
2010.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล, และรศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ, โครงการการ
ประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามสัดส่วนการบริโภคระหว่าง
ไทยและประเทศคู่ค้าสาคัญ และการระบุกิจกรรมการบริโภคภายในประเทศที่เป็นสาเหตุ
หลักของก๊าซเรือนกระจก, จัดทาโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), กรกฏาคม, 2553.
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ชยันต์ ตันติวัสดาการ; และนิรมล สุธรรมกิจ; “การสารวจและประเมินสถานะความรู้ด้านนโยบาย
และเครื่องมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม,” ในเอกสารสัมมนาทางวิชาการประจาปี 2553
ครั้งที่ 33 เรื่อง "สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบและแนวทางป้องกัน" เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2553 หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.
สิรินทรเทพ เต้าประยูร; ชยันต์ ตันติวัสดาการ; และคณะ “การศึกษาเพื่อจัดทาแนวนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,” เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, จัดทาโดย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; พฤศิจายน, 2553.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ; อุปสงค์และพฤติกรรมผู้บริโภค, หน่วยที่ 1, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
Tantivasadakarn Chayun; Chalororn Kansuntisukmongkol; and Rhanpuying Suthawan
Sarthirathai, A Consumption-based Approach for Assessing Sharing Greenhouse Gas
Responsibility Between Thailand and her Trade Partners, a paper presented at the
Singapore Economics Review Conference 2011, August 4-6, 2011.
พรายพล คุ้มทรัพย์; ชยันต์ ตันติวัสดาการ; และคณะ “โครงการศึกษาการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบ
โดฮาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย,” จัดทาโดย
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์, เสนอต่อกรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ กันยายน
2554.
โครงการการประเมินผลกระทบจากมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Border Carbon
Adjustment) และการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันใน
การค้าระหว่างประเทศ, จัดทาโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการ
สนับสุน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (ITD), พฤศจิกายน 2554.
งานวิจัยหรืองานเขียนที่กาลังดาเนินการในปัจจุบัน:
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: สาเหตุและมาตรการแก้ไข,
ตาราเศรษฐศาสตร์สาหรับ วิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม.
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา, และ ประชา คุณธรรมดี; โครงการศึกษา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทย จากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม, เสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).
28 สิงหาคม 2556
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